
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kebutuhan individu mengalami perkembangan yang kompleks seiring 

pertumbuhan di sektor ekonomi. Pesatnya pertumbuhan pasar uang menyebabkan 

pengetahuan keuangan atau sering disebut financial literacy menjadi salah satu 

aspek yang diperhatikan oleh negara-negara maju dan berkembang.  

Berbagai isu keuangan antara lain peningkatan kompleksitas produk 

keuangan, perkembangan teknologi pada produk dan jasa keuangan, serta akses 

kredit menjadi dasar individu untuk meningkatkan financial literacy yang 

dimilikinya. Oleh karena itu, individu membutuhkan pengetahuan dasar keuangan 

yang baik untuk bersikap secara efektif mengelola keuangan pribadi. 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, (2016) financial literacy memberikan 

manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia, contohnya masyarakat dapat 

memilih kebutuhan mereka yang sesuai dengan produk dan layanan jasa keuangan 

dan mereka juga mampu dalam merencanakan keuangan mereka yang lebih baik 

dan juga terhindar dari instrument keuangan yang tidak benar dan tidak jelas. 

Otoritas Jasa Keuangan, (2016) melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi 

Keuangan dengan angka indeks financial literacy adalah 29,66% dan indeks 

financial inclusion sebesar 67,82%. Angka ini naik di bandingkan hasil Survei 

Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan pada tahun 2013, yaitu indeks financial 

literacy hanya 21,84% dan juga indeks yang terjadi di financial inclusion sebesar 

59,74%. 
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Berdasarkan Gambar 1.1 telah terjadi peningkatan sebesar 7,82% 

pemahaman keuangan dari 21,84% pada tahun 2013 dan meningkat pada tahun 

2016 menjadi 29,66%, dan juga terjadi peningkatan terhadap inklusi keuangan 

atau produk dan layanan jasa keuangan sebesar 8,08% dari 59,74%  pada tahun 

2013 dan menjadi 67,82%  pada tahun 2016. 

 

Gambar 1.1 Indeks Literasi Keuangan 2013-2016, sumber: (Otoritas Jasa 

Keuangan, 2016). 

 

Gambar 1.2 Indeks Inklusi Keuangan 2013-2016, sumber: (Otoritas Jasa 

Keuangan, 2016). 
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Namun terjadi peningkatan kredit macet dan berdampak buruk bagi 

perekonomian di Kota Batam, seperti peningkatan tunggakan pembayaran 

nasabah BFI Finance yang di bulan April hanya 25 nasabah dan di bulan Mei 

menjadi 35 nasabah pada Juni 2017. Contohnya nasabah melakukan pelunasan, 

tetapi kebanyakan ditarik oleh pihak leasing dan dialihkan ke orang lain dan 

dilakukan pelunasan (“Dampak Buruknya Ekonomi Batam, Kredit Macet 

Meningkat,” 2017). 

Berdasarkan berita yang di publish Tempo.co mengatakan bahwa hanya 

30% pelajar Indonesia yang mampu melanjutkan ke jenjang peguruan tinggi  oleh 

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (“Hanya 30 Persen 

Pelajar Bisa Kuliah,” 2014). Tingkat literasi keuangan di Indonesia sangat rendah 

yaitu hanya 20%, berbeda jauh dengan Negara tetangga lain seperti Singapura 

mencapai sebesar 98%, Thailand 73%, Malaysia 66%, Filipina 27%. Survei yang 

dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengatakan hanya 28% pelajar dan 

mahasiswa di Indonesia yang memiliki pemahaman literasi keuangan (“Baru 28% 

Mahasiswa dan Pelajar Melek Keuangan,” 2014).  

Maka dari itu, Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan Dinas 

Pendidikan untuk memasukkan edukasi literasi keuangan pada kurikulum Sekolah 

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selanjutnya juga untuk Sekolah 

Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan 

dimasukkan juga kurikulum edukasi literasi keuangan.  

Kebanyakan anak muda cenderung berpikir bahwa dalam berinvestasi 

membutuhkan dana yang sangat besar dan mahal. Akan tetapi, pemahaman 
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tersebut adalah pemahaman yang keliru, sehingga tidak terpikir bahwa masalah 

finansial juga akan dihadapi di 5-10 tahun kedepan. Oleh karena itu mereka sudah 

harus diberikan pemahaman tentang literasi keuangan, seperti memiliki asuransi 

atau investasi. Asuransi dan investasi juga sebagai modal mereka untuk 

menghasilkan hari esok yang lebih baik untuk diri sendiri, keluarga, serta 

perekonomian Indonesia (“Pemahaman yang Keliru Ini Membuat Tidak Banyak 

Anak Muda Mau Berinvestasi,” 2017). 

Financial literacy adalah komponen penting untuk keuangan 

pengambilan keputusan, dan banyak orang muda sangat berharap mereka 

memiliki pengetahuan keuangan yang lebih. Keputusan yang didasarkan pada 

perencanaan yang baik dan pengetahuan keuangan yang memadai akan 

meningkatkan keuntungan individu dan taraf kehidupannya. 

Kemampuan seseorang dalam mengatur keuangan personalnya menjadi 

hal yang penting belakangan ini. Mahasiswa sekarang melihat aspek yang berbeda 

dalam urusan keuangan mereka sendiri. Mereka tidak hanya memperhatikan pada 

urusan finansial jangka pendek seperti uang tabungan dan pinjaman, tetapi juga 

prospek jangka panjang.  

Mayoritas mahasiswa yang pertama kuliah dimana mereka harus 

mengelola keuangan sendiri tanpa adanya pengawasan dari orang tua mereka 

(Margaretha & Pambudhi, 2015). Mahasiswa akan bertemu permasalahan baru 

yang belum pernah dihadapi dan harus menghadapi dengan sekitar area yang baru 

tanpa pengendalian dari orang tua. 
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Sebagai mahasiswa mau bagaimanapun secara mandiri harus bisa 

mengelola keuangan mereka dan harus bertanggung jawab atas keputusan yang 

telah dibuat. Permasalahan mahasiswa dalam keuangan biasanya adalah mereka 

belum mempunyai pendapatan pribadi, maka mahasiswa tersebut masih 

ketergantungan dengan orang tua mereka, dan juga yang sering dihadapi adalah 

mahasiswa yang boros. 

Istilah financial literacy adalah kemampuan seorang individu untuk 

mengelola keuangan dan mengambil keputusan dalam hal pengaturan keuangan 

pribadi. Remund, (2010) menjelaskan 5 (lima) domain dari financial literacy yaitu: 

(a) Pandangan ilmu pengetahuan seseorang tentang rancangan keuangan,  

(b) Kemampuan seseorang dalam hubungan rancangan keuangan,  

(c) Kemampuan dalam mengelola keuangan pribadi,  

(d) Kemampuan seseorang terhadap keputusan keuangan,  

(e) Keyakinan seseorang untuk membuat perencanaan keuangan masa depan. 

Berdasarkan penjelasan yang ada diatas, penulis terdorong untuk meneliti 

lebih lanjut dengan mengkaji hubungan individu dengan kegiatan finansial sehari-

harinya terhadap financial literacy, sehingga penelitian ini diberi tema “Analisis 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Mengelola Keuangan pada 

Mahasiswa di Kota Batam”. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Sesuai yang sudah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang ada dalam 

penelitian ini yaitu: 

a. Apakah financial education berpengaruh signifikan terhadap financial literacy 

pada mahasiswa di Kota Batam? 

b. Apakah financial socialization agents berpengaruh signifikan terhadap 

financial literacy pada mahasiswa di Kota Batam? 

c. Apakah money attitude berpengaruh signifikan terhadap financial literacy 

pada mahasiswa di Kota Batam? 

d. Apakah financial knowledge berpengaruh signifikan terhadap financial 

literacy pada mahasiswa di Kota Batam? 

e. Apakah financial behavior berpengaruh signifikan terhadap financial literacy 

pada mahasiswa di Kota Batam? 

f. Apakah financial attitude berpengaruh signifikan terhadap financial literacy 

pada mahasiswa di Kota Batam? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini berdasarkan permasalahan diatas adalah: 

a. Untuk mengetahui seberapa pengaruh financial education terhadap 

financial literacy pada mahasiswa di kota Batam. 

b. Untuk mengetahui seberapa pengaruh financial socialization agents 

terhadap financial literacy pada mahasiswa di kota Batam. 
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c. Untuk mengetahui seberapa pengaruh money attitude terhadap financial 

literacy pada mahasiswa di kota Batam. 

d. Untuk mengetahui seberapa pengaruh financial knowledge terhadap 

financial literacy pada mahasiswa di kota Batam. 

e. Untuk mengetahui seberapa pengaruh financial behavior terhadap 

financial literacy pada mahasiswa di kota Batam. 

f. Untuk mengetahui seberapa pengaruh financial attitude terhadap 

financial literacy pada mahasiswa di kota Batam. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat financial literacy bagi mahasiswa adalah mengerti bagaimana 

kita dapat mengelola keuangan kita dengan baik dan tidak jatuh pada pengeluaran 

yang berlebihan. Sebagai mahasiswa harus mampu membedakan mana kebutuhan 

yang tidak penting dan mana kebutuhan yang penting dalam hal keuangan. Oleh 

karena itu, mahasiswa perlu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan financial 

literacy secara mandiri untuk menentukan suatu keputusan yang tepat dan benar. 

Manfaat dari penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi: 

a. Individual 

Memberikan informasi saat memecahkan suatu permasalahan finansial 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik, 

tepat, dan spesifik. 
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b. Institusi Pendidikan dan Universitas 

Memberikan dasar untuk penentuan memberikan bahan pengajaran 

pendidikan keuangan sebelum individu terlibat dalam kontrak keuangan dan 

sebelum mereka mulai membuat keputusan keuangan yang juga menjadi hal yang 

penting untuk meningkatkan efektivitas program pemahaman finansial saat ini 

yang ditawarkan oleh pihak intitusi pendidikan maupun universitas lainnya. 

c. Akademisi 

Memberikan referensi bagi peneliti berikutnya yang melakukan 

penelitian mengenai pengaruh tingkat pemahaman dan perilaku keuangan 

terhadap mahasiswa tingkat universitas di Kota Batam. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan pertama ini terdiri dari latar belakang 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematikan 

pembahasan penelitan. 

BAB II : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab 2 ini yang pertama membahas model penelitian terdahulu 

yang berhubungan dengan judul penelitian penulis, kemudian 

pengertian variabel dependen, hubungan antar variabel, serta model 

penelitian dan perumusan hipotesis. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini digunakan untuk rancangan teori penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data 

serta metode analisis data dan hasil uji hipotesis penelitian ini. 

BAB  IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab tersebut membahas tentang statistic deskriptif demografi 

responden dari kuesioner yang disebar, uji outlier, uji kualitas data, 

uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI  

Pada bab terakhir ini membahas kesimpulan, keterbatasan, dan 

rekomendasi-rekomendasi dari penelitian ini untuk penelitian 

selanjutnya. 
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